Cube
Kulunvalvonta ja murtovalvonta

Etähallittu kulunvalvonta ja
murtovalvonta
Meidän huomio on tehdä vähittäiskaupan hallinnasta helpoksi. Ja kun sanomme helpoksi,
tarkoitamme myös sitä. Siksi olemme suunnitellet Cuben: maailman edistynein ratkaisu millä
voi etähallita kululupia ja murtohälytys järjestelmää myymälöissäsi – missä ikinä ne ovatkaan.
Cuben kanssa voit vähentää sisäistä ja ulkoista hävikkiä sinun organisaatiossa.
Cube antaa paljon tarvittua keskitettyä hallintaa kulunvalvontaan, tekee lokia toiminnasta ja
automaattisia reaktioita. Näin, Cube tarjoaa maksimaalisen riskin pienentämisen ja saa aikaan
huomattavaa ajansäästöä päivittäisen myymälän toiminnassa. Cube tekee tämän missä, milloin ja
miten sinä haluat 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa.

Cube tarkoittaa:





Roolipohjainen kulunhallinta ja murtohälytys valvonta.
Keskitetty hallinta toimintaohjeiden noudattamisesta.
Etähallinta, valvonta ja benchmarkkaus kaikista myymälöistä.
Yksi järjestelmä kulun- ja murtovalvontaan, yksi yhteistyökumppani asennukselle ja
palvelulle.




Reaaliaikainen suorituksen seuraaminen ja tietoa saatavilla 24/7 internet selaimella.
Selvä käsitys KPI:stä, protokollien loukkaamisesta ja parametreistä.

Mitä tapahtuu minun myymälöissä?
Reaaliaikainen hallinta tieto Cuben internetpohjaisella alustalla mahdollistaa sen että
voit tehokkaasti valvoa mitä tällä hetkellä tapahtuu myymälöissäsi. Esimerkiksi, sinua
voi kiinnostaa seuraavat asiat: Avataanko kaikki minun myymälät ajoissa? Oliko
myymäläni takatiloissa henkilöitä ilman lupaa? Seurataanko myymälässä yritykseni
toimintaperiaatteita ja sääntöjä?

Cuben avulla tiedät – etänä, helposti ja nopeasti! Vain muutamalla hiiren
klikkauksella, uusi työntekijä on lisätty organisaatioosi ja hänellä on pääsy tiloihin
mihin olet antanut luvan. Cube antaa sinulle myös vastaukset sinun tärkeimpiin
kysymyksiin hävikinhallintaan:



Kuka on tullut sisään?




Oliko myymälän takaovet suljettuna kun myymälä avattiin?
Milloin murtohälytys järjestelmä laitettu päälle/suljettu ja kuka teki sen?

Kaikki data mitä tarvitset on sinulle henkilökohtaisesti saatavilla ja tämä data käännetään
sinulle informaatioksi ja vielä helpommaksi, tiedoksi.

Cube Access
Etähallinnoi ja valvo henkilökunnan pääsy rakennuksiin, säilytyskaappeihin, esillepanokaappeihin ja
erityisiin tiloihin, sekä kontrolloi keskitetysti pääsylupia riippuen henkilökunnan roolien mukaisesti. Tätä
voi tehdä kertaluotoisesti, pysyvästi tai ajastettuna. Kun takahuoneen ovia tai kaappeja pidetään liian
pitkään auki, tai jos henkilökunta väärinkäyttää heidän kulkukortteja, saat siitä tiedon heti.

Hallinnoin kulkulupia



Määritä pääsyluvat henkilökunnan roolien ja valtuuksien mukaisesti.



Hallinnoi keskitetysti nykyisten ja edellisten työntekijöiden profiileja.



Reaaliaikainen analyyttinen kojelauta myymälän turvallisuuspäällikölle.

Cube Intruder
Aukioloajan ulkopuolella olevat tunnit sinun murtohälytys järjestelmä on sinun silmät ja
korvat jonka tarkoitus on ehkäistä hävikkiä ja vaurioita ei-toivotuilta vierailta. Cube
mahdollistaa automaattisten reaktioiden luomisen murtohälytyksen tapahtuessa. Cube
kertoo myös kuka laittoi murtohälytys järjestelmän päälle/pois päältä.

Hallinnoi murtohälytystä



Luo automaattiset reaktiot murtohälytyksen sattuessa, voit esim. estää toissijaiset
hälytykset ja aktivoida valaistuksen.



Anna henkilökohtaiset valtuudet murtohälytys järjestelmään jokaiselle valtuutetulle
työntekijälle; ei enää koodien jakamista.



Näe milloin, missä ja kenen toimesta järjestelmää on käytetty.

Miten Cube toimii?
Cube rakennetaan moduuleista ja voidaan aina sovittaa myymälän tai ison ketjun mukaisesti.
Isoista kansainvälisistä ketjuista – kivijalka myymälään, Cube on kaikkien saatavilla. Valitse
sovellukset (Cube apps) mitkä tarvitset myymälääsi tänään ja lisää niitä myöhemmin jos
tarvitset.

Kaikki Cuben sovellukset ovat integroitu IP-pohjaiseen Cuben ohjausyksikköön. Lisäksi
tuleva (kolmas osapuoli) laitteisto on yhdistetty Cuben ohjausyksikköön verkkoyhteydell ä.
Tällä tavalla etähallinta antaa reaaliaikaista tietoa jokaisesta myymälästä niin että voit
valvoa, analysoida ja uudelleen määritellä asioita niin että saat myymälän turvallisuus- ja
suoritustason ja optimaaliksi.
Asennusta ennen, aikana ja jälkeen, me valvomme ja hallinnoidaan kaikki laitteet ja
hoidetaan laitteiden konfigurointi. Me taataan että sinulla on käytössäsi viimeisin ohjelma
versio ja järjestelmän etähuolto palvelu käytössäsi. Tämä lyhentää aikaa mitä tarvitaan
asennukseen ja takaa että sinulla on myymälän tiedot heti käytössäsi kun järjestelmä on
asennettu.

Mikä myymälä tarvitsee huomioni tänään?
Kaikki Cuben sovellukset antaa tietoa Retail Analyticsiin – Nedapin uniikki, skaalautuva myymälävalvonta alusta. Retail Analytics antaa johdolle paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
nopeasti käsityksen miten käyttäytyy henkilökunta, asiakkaat ja järjestelmä kaikissa myymälöissä
jotka ovat yhdistetty järjestelmään. Tämän tiedon perustella voidaan benchmarkata myymälät ja
tehdä oikeat toimet vähentääkseen hävikkiä, optimoida varasto ja parantaa myymälän tulosta.

Maailmanlaajuinen tuki
Nedap Retaililla on laaja verkosto partnereita jotka ovat läsnä vähittäiskaupan jokaisessa segmentissä.
Ydistämme voimamme paikallisen sekä maailmanlaajuisen tuen kanssa. Koska kaikki Nedapin partnerit
ovat sertifioituja partnereita ja jatkuvan koulutuksen alaisia voimme taata korkean laadun, kaikissa
maissa. Nedap Retaililla on toimistoja Hollannissa, Ranskassa, Saksassa, Iso Britanniassa, Espanjassa,
Kiinassa, Hong Kongissa ja Lähi-idässä sekä sertifioituja partnereita yli 90 maassa.
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